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Betreft: Beheer openbare ruimte en dorp entrees
Geachte College en leden van de gemeenteraad,
“Een rommelige omgeving leidt tot meer rommel.”
Wij constateren al geruime tijd dat er gebrekkige onderhoud van de openbare ruimte in Nieuwdorp
plaats vindt. Ondanks de zeer actieve medewerkers van de buitendienst valt het ons op dat de
verrommeling toeneemt. Zijn er nu al bezuinigingen op onderhoud doorgevoerd? Moet er teveel
werk in te weinig tijd verricht worden? Wordt er wel efficiënt met de beschikbare tijd
omgesprongen? (De rondgang met de veegwagen op de laatste dag van 2009 had beter een paar
dagen later kunnen plaats vinden.) De grote schoonmaak van het dorp voorafgaande het bezoek van
H.K.H. Prinses Margriet bevestigde eerder al ons vermoeden dat de openbare ruimte er normaal
gesproken bekaaid afkomt.
We constateren het volgende
 Bekladde vuilnisbakken / bankjes
 Kapot straatmeubilair (het hout op de bankjes aan het Oranjeplein is vernield)
 Plastic afval dat niet in de verzamelbak is terechtgekomen; en zodoende rondzwerft in de
Ring en de tuin van de Bethelkerk aan het Oranjeplein.
 Het maaien van het gras in het Sloegroen rondom het dorp vindt nauwelijks plaats.
We hebben begrip dat niet altijd optimaal kan worden gereageerd op vernieling en rommel in de
openbare ruimte, maar vinden dat er qua beheer van de openbare ruimte wel iets kan verbeteren.
De medewerkers van de gemeente of door de gemeente ingehuurde bedrijven lopen volgens ons er
zeker de kantjes niet van af dus moet het probleem elders worden gezocht. Met nieuwe
bezuinigingsronden in aantocht vrezen wij het ergste voor onze openbare ruimten.
Wij willen in deze brief ook de aandacht vestigen op de entrees van ons dorp. In ons omringende
dorpen wordt geïnvesteerd in het verfraaien van de kombord locaties. Waar elders mooi aangeklede
wegversmallingen de ingang van het dorp markeren moeten we het in Nieuwdorp doen met een een
versmalling welke wordt gecompleteerd met een roestig bord tussen pollen gras en onkruid. Wij
zouden u willen verzoeken nieuwe borden te plaatsen en deze op een onderhoudsarme ondergrond
te plaatsen. Bij de entrees zou een verwijzing naar het museum of speeltuin kunnen worden
geplaatst.
“Mensen betrekken maakt mensen betrokken”
Omdat wij denken dat samen werken aan een mooie openbare ruimte beter werkt dan mopperen
zouden we u willen verzoeken om positief te reageren op verzoeken van bewoners om de openbare
ruimte met bijvoorbeeld bloembakken of net als in zuidelijkere regio’s hanging baskets te verfraaien.
Door de bewoners actief te betrekken in het beheer van de openbare ruimte kunt u twee vliegen in
een klap slaan. Diverse inwoners hebben ons al laten weten dat ze zulke voorzieningen willen helpen
onderhouden. De dorpsraad wil hier graag in meedenken omdat wij het aantrekkelijk maken van de
beschikbare openbare ruimte hoog op onze agenda hebben staan.

We hopen dat u na het lezen van onze brief contact opneemt om te kijken waar we elkaar kunnen
ondersteunen en versterken zonder dat dit tot precedentwerking of kostenstijgingen leidt.
In afwachting van uw reactie,
Namens de Stichting dorpsraad Nieuwdorp,

Hans van Dam
Stichting dorpsraad Nieuwdorp (Secretaris)

